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Forældrene Astrid Ehrencron-Kidde Hent PDF Forlaget skriver: Frøken Matilde Mühlweyden er vokset op
bag store mure i en gammel gård sammen med sine forældre. De elsker hende højere end noget andet og
passer inderligt på hende. Men da tiden kommer, er det sværere at bryde ud fra gården bag portslåen, end
Matilde havde drømt om. Og med forældre som hendes må hun snart indse, at det kun er i drømmene, hun

kan besøge fjerne steder og udleve det liv, som forældrene holder hende fra ...

Astrid Ehrencron-Kidde (1871-1960) var en dansk forfatter, der udgav socialrealistiske romaner, ofte med
fokus på kvinderollen og kvindens splittelse mellem tradition og selvstændig udfoldelse. Hun fik sin litterære

debut med romanen "Æventyr" i 1901. Dette skulle blive et af fire værker med overnaturligt motiv i
Ehrencron-Kiddes forfatterskab. Efter at være blevet gift med forfatteren Harald Kidde, i hvis skygge hun
måtte tilbringe det meste af sit forfatterliv, begyndte de sammen at rejse, og særligt Sverige gjorde stort

indtryk på og påvirkede mange af Ehrencron-Kiddes værker.
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